
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO E REPRODUÇÃO  

A Academia Nacional de Medicina, inscrita como isenta estadual, com o CNPJ nº 
336349730001-31, situada na Avenida General Justo nº 365/térreo, 7º e 8º andares, 
telefone (21) 3970-8150, autoriza a utilização do uso da imagem e informações contidas 
com as seguintes observações: 

1) A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 
imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas 
as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) 
cartazes; (III) divulgação em geral;  
 

2) É obrigatório, na divulgação da (s) reprodução (ções), citar que os respectivos 
originais pertencem ao Centro da Memória Médica da Academia Nacional de 
Medicina; 
 

3) Os documentos considerados em domínio público, pela lei 9.610/98, não 
possuem restrição de uso; 

4) Os documentos ou livros em domínio privado cuja titularidade do direito autoral 
patrimonial pertença ao Centro da Memória Médica são autorizados a serem 
utilizados no projeto e finalidade especificado neste termo. Entretanto, esta 
autorização não é transferível a terceiros; 

5) É obrigatório informar à unidade em que foi atendido 
(centrodamemoriamedica@anm.org.br) a utilização da (s) reprodução (ões) do 
(s) documento (s) em outro projeto;  

6) Os documentos em domínio privado cuja titularidade do direito autoral 
patrimonial não pertença ao Centro da Memória Médica somente podem ser 
divulgados com autorização do respectivo titular; 

7) A pessoa física ou jurídica, conforme o caso expresso neste termo, responsável 
pela utilização dos documentos terá inteira e exclusiva responsabilidade, no 
âmbito civil e penal, a qualquer tempo, sobre danos materiais ou morais que 
possam advir do uso das reproduções fornecidas, bem como das informações 
nelas contidas, eximindo, consequentemente, de qualquer responsabilidade, o 
Centro da Memória Médica e seus agentes. 

8) As autorizações relativas a direitos autorais morais e de imagem, quando 
pertinentes, devem ser solicitadas diretamente aos seus titulares.  

 

Rio de Janeiro, ____ de _____________ de ______. 

 

         __________________________                    __________________________ 

    Instituição                                                        Usuário (a) 

centrodamemoriamedica@anm.org.br

